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De winnaar
Agfa Graphics, de wonderinkt op uw botervlootje
“Het toepassingsgebied van de inkt reikt veel verder dan de
bedrukking van delicate voedselverpakkingen.”
Stefaan Vanhooren, President van Agfa Graphics
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essenscia steunt innovatie
niet alleen met een award
“Dankzij de award blijkt dat innovatieinspanningen toegevoegde waarde en jobs
creëren. Dat is nu echt cruciaal geworden.”
François Cornélis, juryvoorzitter

Van zorgenkind
naar troetelkind
P.5

“Belgische bedrijven en instellingen
innoveren behoorlijk. We bouwden
zelfs een innovatievoorsprong uit.”
Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgium

De genomineerden
van de essenscia
Innovation Award 2014:
Proviron • Realco • Taminco •
Eurogentec • Airopack • Recticel

P.8-13

Dinsdag 9 december 2014
Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden
toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën CONNECT
en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De
betrokken partner is zelf verantwoordelijk voor de inhoud.
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essenscia
Innovation Award
2014 in een
notendop

AWARD TREKT KWALITATIEF STERKE INZENDINGEN AAN

Innovaties die echt
indruk maken

essenscia, de Belgische federatie
van chemie en life sciences, organiseert deze award tweejaarlijks en
dit is de tweede editie. Het doel?
De beste innovatieprojecten uit de
sector in de schijnwerpers zetten.
De jury wordt voorgezeten door
François Cornélis, gewezen vicepresident van Total, en bestond
voorts uit Koenraad Debackere,
managing director van KU Leuven
Research & Development, Benoît
Gailly, hoogleraar innovatiemanagement aan de UCL, Rik Vanpeteghem, CEO van Deloitte Belgium,
en Yves Verschueren, gedelegeerd
bestuurder van essenscia.

De essenscia Innovation Award is pas aan zijn tweede editie toe,
maar de lat ligt al bijzonder hoog. De 25 inzendingen haalden een
onwaarschijnlijk sterk niveau. De jury moest streng zijn en de ambitieuze
criteria toepassen bij de keuze van genomineerden en winnaars.
Het succes van de eerste Award
twee jaar geleden inspireerde essenscia om er een tweejaarlijkse
trofee van te maken. De editie
2014 is weer een voltreffer. ‘Ik
ben bijzonder blij met het aantal
inzendingen, en nog meer met
de kwaliteit ervan’, vertelt Yves
Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. ‘De projecten dekken de brede waaier
van activiteiten in chemie, kunststoffen en life sciences. Deze
branches zijn toppers qua inno-

om de genomineerden en de
winnaar te kiezen. De ene innovatie was wat duurzamer, ‘unieker’ of maatschappelijk relevanter dan de andere. De jury keek
veel naar de sociaaleconomische impact in België, vooral
hoeveel extra jobs dat oplevert.’

Concreet effect
‘De projecten in deze editie toonden zeer duidelijk hun markteffecten aan’, merkte Yves Ver-

“Veel meer dan cijfers spreken concrete
innovatieverhalen tot de verbeelding.”

essenscia. ‘Wij willen concrete
oplossingen uit onze industrie
meer zichtbaarheid geven. Innovatie is geen holle kreet. Deze
bedrijven formuleren oplossingen, die de samenleving praktisch helpen. De genomineerden
voor de award vinden dankzij
deze extra visibiliteit makkelijker
partners en ondersteuning.’
De award opende bijvoorbeeld
veel deuren voor Emulco en
BASF, de winnaars van de eerste
editie, weet Verschueren. ‘De
wedstrijd scherpt bij alle deelnemers de betrokkenheid van stakeholders aan. Veel meer dan
cijfers spreken concrete innovatieverhalen tot de verbeelding.’

Elke voorgestelde innovatie moest:
쐌 een duidelijk verband hebben
met chemie, kunststoffen en life
sciences
쐌 haar bijdrage aan duurzame
ontwikkeling aantonen, een
maatschappelijke uitdaging aanpakken en toekomstgericht zijn
쐌 een strategie hebben voor
de bescherming van de
intellectuele eigendom, via een
patentendossier, registratie van
een handelsmerk, merkbescherming, vertrouwelijkheidsovereenkomsten of andere beschermende maatregelen

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder

schueren. ‘Ze lossen praktische
problemen in diverse domeinen
op, van voeding over energie tot
nieuwe materialen. Daardoor is
de sociaaleconomische impact
groot en worden er extra jobs
gecreëerd. Ook schenken zij
veel aandacht aan de bescherming van de intellectuele eigendom.’
Zo voldoet de award volledig
aan de doelstellingen van

COLOFON
Onder de verantwoordelijkheid van essenscia vzw
Verantwoordelijke uitgever: Yves Verschueren,
Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Een realisatie van Tijd Connect
Coördinatie: Isabelle Vandiest - Lay-out: David Steenhuyse
Foto’s: Thomas De Boever, Laurie Diefembacq, Thierry du Bois,
Dries Luyten, Wim Kempenaers, Dieter Telemans
Info? publishing@mediafin.be

© Thierry du Bois

vatie en dat zien we hier ook zeer
concreet.’
Het wedstrijdreglement legt de
deelnemers scherpe criteria op.
‘De innovatie moet uniek en
duurzaam zijn. En een aantoonbaar economische impact hebben op het bedrijf in België. De
bedrijven maakten echt indruk
door de manier waarop ze aan
die eisen voldeden. We moesten
zeer streng de criteria toepassen

Yves Verschueren,
gedelegeerd bestuurder
essenscia

Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en
overheden toegang tot het netwerk van
De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen
te delen met de De Tijd-community.
De betrokken partner is zelf verantwoordelijk
voor de inhoud.

CONNECT

쐌 liefst een industriële uitvoering in België krijgen of minstens een waardecreatie voor de
Belgische economie kunnen
voorleggen
쐌 uiteraard een uniek karakter
hebben, dat al minstens uit een
‘proof of concept’ is gebleken.
De prijsuitreiking vond op 3 december plaats in het Paleis der Academiën in Brussel, in het bijzijn van
alle deelnemende bedrijven en van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Astrid. Agfa Graphics, winnaar van
deze editie, ontving 30.000 euro.
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essenscia
steunt innovatie
niet alleen
met een award
Om het innoverende karakter van de sectoren chemie,
kunststoffen en life sciences in de schijnwerpers te
plaatsen, beschikt essenscia niet alleen over zijn
innovatieprijs. Achter dat boegbeeld gaat nog meer
innovatiedynamiek schuil. Juryvoorzitter François
Cornélis over initiatieven die bewijzen dat innovatie
niets minder dan de toekomst is.
e Innovation Award zet
onze sector in het zonnetje. Maar hij geeft ook aan
hoeveel toegevoegde waarde en
duurzaamheid voor de economie
en de samenleving voortkomt uit
zijn ondernemerschap. De bijzonder sterke inzendingen voor de
Innovation Award tonen welke uitmuntende ideeën onze bedrijven
realiseren. En dat genereert extra
dynamisme’, stelt juryvoorzitter
François Cornélis, gewezen vicepresident en president van Chemische Producten bij Total. ‘We hopen
dat de award de sector ook aantrekkelijk maakt voor jongeren. Het
is moeilijk geworden om mensen
met de juiste scholing te vinden.’

‘D

Innovatie = Toekomst
De award met zijn innovatieverhalen
illustreert hoe deze sector jaarlijks
meer dan 2 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling investeert.
‘De award bewijst dat deze

inspanningen toegevoegde waarde
en jobs creëren. Innovatie is hiervoor nu echt cruciaal geworden’,
benadrukt François Cornélis. ‘We
staan in België bijzonder sterk in de
basischemie. Maar die creëert niet
veel nieuwe groei meer. We moeten
het hebben van innovaties. Gelukkig bevatten alle domeinen met een
mooie toekomst ook chemie, kunststoffen en life sciences.’
Voor essenscia is innovatie een absolute prioriteit. Samen met enkele
topfiguren uit zijn branche richtte
François Cornélis de Innovatiekring
op. ‘Daarin begeleiden wij ondernemers op hun innovatiepad. We
helpen hen om subsidies te vinden,
om interesse te wekken bij klanten
en om samen te werken met bedrijven en onderzoekscentra. Eens per
maand komen we samen. essenscia verleent ons onderdak, Deloitte
Belgium biedt jaarlijks gratis vijftig
dagen consultancy en professor
Koenraad Debackere werkt als

adviseur. We hebben al een twintigtal dossiers bekeken. Elk goed dossier krijgt één peter die het opvolgt.’

Innovatiefonds

de structuur startklaar. We praten
ook met regionale, publieke investeringsmaatschappijen in België en
met een Europees investeringsfonds.’

Nu gaan Cornélis en zijn collega’s
nog een stap verder. ‘Na anderhalf
jaar merken we dat startende

‘We hebben hier in België alles om
met innovaties een mooie toekomst
te creëren. Het onderwijs is van

“Dankzij de award blijkt dat innovatieinspanningen toegevoegde waarde en jobs
creëren. Dat is nu echt cruciaal geworden.”
François Cornélis, juryvoorzitter

vernieuwers het heel moeilijk
hebben om na de research de industriële fase op te starten. Dus
hebben we een innovatiefonds opgericht, waarin we 10 tot 15 miljoen
euro verzamelen om dossiers verder te helpen. Er zijn al meerdere
sponsors ingestapt. Begin 2015 is

hoog niveau en levert een goede
basis voor onderzoek. We hebben
heel wat spin-offs, terwijl de basischemie sterk aanwezig blijft en de
kmo’s in hun specialiteiten wereldspelers zijn of worden. Dat pakket
troeven moeten we nog beter uitspelen.’
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KRIS PEETERS GAAT VOLUIT VOOR OCTROOI- EN INNOVATIESTEUN

De minister wil een nieuw elan
voor de maakindustrie
Het zal aan de intenties van de nieuwe minister van
Werk en Economie niet liggen, mocht de industrie in
ons land niet genoeg innoveren. Vicepremier Kris
Peeters toonde zich eerder al een sterke believer met
daadkracht, ook in zijn vorige functie als ministerpresident van de Vlaamse regering. De industrie mag
dynamische steun verwachten.

F

ederaal minister van Werk en
Economie, Kris Peeters, vindt
dat de huidige, forse aandacht
voor innovatie zeer terecht. ‘Innovatie
is onmisbaar om mee te bouwen aan
oplossingen voor een ingrijpend veranderende wereld. Grondstoffenschaarste en klimaatveranderingen
vereisen duurzame oplossingen, de
vergrijzing vergt een nieuwe gezondheidszorg, de digitale revolutie
creëert een nieuwe economie en
de toenemende wereldbevolking
smeekt om voedseloplossingen zonder de aarde uit te putten, om maar
enkele evoluties te noemen.’

De overheid heeft al goede maatregelen genomen. ‘Er is ingezet op hervormingen voor de intellectuele eigendomsrechten, omdat ze bij de
belangrijkste versterkers van innovatie zijn. De octrooiaanvraag werd veel
minder belast, om ze aantrekkelijker
te maken voor industrie en KMO’s.
Het aantal aanvragen steeg ook. De
octrooiwetgeving is afgestemd op internationale normen en flexibeler
voor gebruikers. België ratificeerde
snel het akkoord om één gemeenschappelijk Europees octrooi en een

“Onze vruchtbaarste grondstof om het verschil
te maken heet kennis, brains. De industrie
moet ze benutten via samenwerking in clusters
om innovaties te laten opbloeien
waarnaar de nieuwe wereld vraagt.”
Kris Peeters, Federaal minister van Werk en Economie
eengemaakt octrooigerecht te creëren.
Er kwam een Wetboek van economisch recht, dat alle
relevante regelgeving overzichtelijk
bundelt.’

It’s the brains, stupid
Zeker voor een kleine binnenlandse markt beschouwt
hij innovatie als elementair. ‘Voor ons is
wereldwijde export
naar nichemarkten
doorslaggevend.
Onze vruchtbaarste grondstof om
het verschil te maken
heet kennis, brains. De
industrie moet ze benutten
via samenwerking in clusters
om innovaties te laten opbloeien waarnaar de nieuwe
wereld vraagt en om het afkalven van de maakindustrie te
stoppen. Wij zullen het immers niet redden met de
diensteneconomie alleen.’

Dus gaan we door. In 2015 volgt een
takshervorming voor octrooien. Het
systeem wordt eenvoudiger en de
octrooibescherming toegankelijker
voor industrie en KMO's. Het eengemaakte octrooigerecht wordt in 2016
operationeel. Onze diensten werken
via de Raad voor de Intellectuele Eigendom ook samen met het bedrijfsleven. De belangen van alle stakeholders komen er aan bod. Men kan
er ook terugkoppelen over genomen
maatregelen. Hij denkt ook een stuk
verder. ‘De overheid moet de

Van ontwikkeling naar
product

© RV

Er is nog werk aan de
winkel, beseft de minister.
‘Ons land zit internationaal
in de subtop van innoverende landen, vooral dankzij
zijn onderwijs, de verleende
octrooien en de innovatieve
bedrijven. We zijn nog niet
top omdat het onderzoek
nog te weinig in nieuwe
producten met een toegevoegde waarde uitmondt.

industriële evolutie juist duiden om
dan de noodzaak van zijn nieuw
industrieel beleid duidelijk te maken.
Zij kan een beter klimaat creëren,
met aangepaste regelgeving,
cofinancieringsmodellen, exportbevordering of door zelf vroege
gebruiker van innovaties te zijn,
zoals waterstofbussen of elektrische
auto’s.’

Essenscieel
Als innovatiebeliever ziet Kris Peeters
de essenscia Innovation Award
uiteraard zitten. ‘Zulk initiatief onderstreept het belang van innovatie en
maakt mensen en bedrijven ervan
bewust hoe zij bijdraagt aan onze
economie. In een onzeker klimaat
blijven chemie, kunststoffen en life
sciences groeien. De sector is
cruciaal in België, met bijna 90.000
directe jobs, 145.000 indirecte jobs
en 3,1 miljard euro O&O-uitgaven.’
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INNOVATIE IN BELGISCHE BEDRIJVEN

Van zorgenkind
naar troetelkind
Innoveren of verdrinken, dat lijkt vandaag de situatie.
En hoe doet België het? Innovatie is geen zorgenkind, maar het moet wel een troetelkind zijn en
blijven, vindt Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgium
en lid van de jury voor de essenscia Innovation
Award.

‘B

elgië vormt een open economie in het centrum van
Europa. Maar onze bedrijven moeten opboksen tegen landen
als India, waar een geschoolde werknemer 15 euro per uur kost - bij ons
is dat 41 euro. Wij zijn genoodzaakt
om ons continu heruit te vinden om
de productiviteit nog op te drijven en
relevant te blijven in de wereldwijde
economie. Die stevent af op het zogenaamde tweede machinetijdperk,
met een digitalisering die alsmaar
versnelt.’ Rik Vanpeteghem, managing partner en CEO van Deloitte

lijnen denken om duurzame oplossingen uit te kienen.’
Vanpeteghem heeft ook goed
nieuws. ‘Belgische bedrijven en instellingen innoveren behoorlijk. We
bouwden zelfs een innovatievoorsprong uit, ook met onze universiteiten, die met hun fundamenteel onderzoek de ontwikkelingen vooruit
stuwen. De overheid nam goede fiscale maatregelen, zoals de octrooiaftrek. Dat gaf een boost aan de innovatie in België. Ons land is ook
een goede testmarkt, open en

“Belgische bedrijven en instellingen innoveren behoorlijk. We bouwden
zelfs een innovatievoorsprong uit. Zaak is nu om die voorsprong om te
zetten in nieuwe producten en diensten op schaal en internationaal.”
Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgium

Belgium, benadrukt het belang van
innovatie voor ons land.

Doorbreken of breken
De door technologie gedreven veranderingen die versneld op ons afkomen, zijn fundamenteel. Zo zullen
onze business modellen in vraag gesteld worden en eventueel afgebroken worden. Het is ‘to disrupt or to
be disrupted’. We kunnen niet snel
en grondig genoeg innoveren. Tel
daar nog maatschappelijke uitdagingen bij, zoals de mobiliteit en de vergrijzing. Dan moet je wel buiten de

matuur, niet chauvinistisch.’ Recente
rapporten en onderzoeken bevestigden dat België bijzonder rijk is aan
innovatief ondernemerschap, onder
meer dankzij een bijzondere inbreng
van kmo’s in de maakindustrie, die
ook goed samenwerken.

Risicokapitaal en
opschaling
‘Maar we mogen niet zelfgenoegzaam worden. Er is ruimte voor verbetering’, vindt Rik Vanpeteghem.
‘Belgische bedrijven slagen soms
niet genoeg in het vermarkten van

hun innovatie, schaalvergroting én
internationalisering. Deloitte richtte
innovatiecentra op in Leuven en Louvain-la-Neuve om met een boosterprogramma jonge bedrijven te helpen opschalen. België kent ook nog
een tekort aan risicokapitaal. De
overheden doen hun best om dat
aan te moedigen. In 2007 kwam in
Europa 14 procent van het risicokapitaal van de overheid, in 2013 was
dat 40 procent.’
Wat de bedrijfstakken bij essenscia
betreft, valt het Rik Vanpeteghem
op hoe solide de kennis en het

onderzoeksnetwerk in ons land is uitgebouwd. ‘Zo zorgen zij voor verankering van een aantal grote bedrijven. Dat is zeldzaam tot zelfs uniek.’
Hij werkt dan ook graag mee aan de
essenscia Innovation Award, als
jurylid en als sponsor. ‘Deze innovatieaward heeft een aparte dimensie.
Hij schenkt veel aandacht aan een
reële impact op de economie en aan
goede bescherming van de intellectuele eigendom. Dat zijn de belangrijkste hefbomen.’
Deloitte Belgium helpt via de essenscia Innovatiekring (lees het artikel
met François Cornélis) ook jonge
starters met gratis consultancy. ‘Wij
kunnen met onze methodologie
steun bieden. En we spitsen zelf ook
altijd onze oren in zo’n innovatieplatform.’
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WINNAAR ESSENSCIA INNOVATION AWARD 2014 AGFA GRAPHICS

De wonderinkt op uw
Bij inkjetprinten kon de inkt tot nog toe door de verpakking dringen en daarom
was het proces niet geschikt voor drank- en voedselverpakkingen. Agfa Graphics
loste het probleem op en creëerde meteen extra voordelen. De inkt en
druktechnologie zijn zeer duurzaam, voedselveilig én economisch rendabel.

A

gfa Graphics is onderdeel
van het beeldverwerkingsbedrijf Agfa-Gevaert, samen
met Agfa Healthcare en Agfa Specialty Products. Het bedrijf hanteert
een totaalaanpak en levert zowel
films, inkten en drukplaten, als machines en software voor grafische
industrie. Het zoekt nu nieuwe
groeimarkten op. ‘In de groeilanden
consumeren mensen steeds meer
drank en voeding. En dus groeit de
behoefte aan verpakkingen. Agfa
Graphics werkt al tien jaar aan druktechnologie voor zulke verpakkingen’, schetst woordvoerder Paul
Adriaensen.

Troeven van een revolutionaire
innovatie
쐌 Van trage levering naar levensduurverlenging. De levertijd
voor etiketten, die kan oplopen tot acht weken is fors ingekort. De
voedselproducent weet pas laat hoeveel etiketten hij nodig heeft,
per land en taal, per productvariant en per promotie. Maar de levertijd van de etiketten bedraagt meerdere weken. En dus belanden
voeding en drank te traag in de winkelrekken. ‘Een verpakkingsbedrijf kan nu later beslissen welke series het drukt. Het voedsel komt
sneller in de winkelrekken en is langer houdbaar voor de consument. En dat gaat voedselverspilling tegen.’
쐌 Minder inktverspilling. De drukker kan nu in één productierun
alle versies afdrukken, zonder plaatwissel, want er zijn geen platen
meer. Dat gaat sneller en je verspilt geen inkt bij seriewisselingen.
De techniek spuit geen druppel inkt te veel en er gaan minder labels
verloren.
쐌 Besparingen op verbruik. Het drukken kan nu zeer dichtbij bij
het verpakken, wat transport bespaart. De techniek maakt soms
labels overbodig, zoals papieren wikkels rond PET-flessen. De inktproductie vraagt minder energie en de inkt geeft geen solventen vrij.

‘Inkjetdrukken is al lang een specialiteit van Agfa Graphics. Dat
proces verloopt van computer tot
afdruk zonder voorbereidende stappen en maakt een snelle levering
en productiewissel mogelijk’, beschrijft Marc Graindouze, manager
businessontwikkeling industriële
inkjetinkten. ‘Industriële inkjet geschikt voor het drukken van bijvoorbeeld posters levert een goede oplossing, omdat de inkten een sterke
laag vormen die resistent is tegen
krassen en solventen. Dergelijk type
inkt is echter niet volledig uitgehard
en dat maakte hem onbruikbaar
voor drank- en voedselverpakkingen. De nieuwe technologie helpt
die beperking de wereld uit. We ontwikkelden ‘low migration’-inkten,
die wel volledig uitharden waardoor
er geen inktcomponenten het voedsel binnen de verpakking kunnen
besmetten.’

“De inkt levert een antwoord op de actuele
marktbehoeften, bevordert de voedselveiligheid
en het is nog een duurzaam product ook.”
Marc Graindouze, manager businessontwikkeling industriële inkjetinkten

Samenwerking
De innovatie is het resultaat van een
langlopend project. ‘Van 2004 tot
2009 liep ons onderzoek naar een
basisconcept. We ontwikkelden een
combinatie van een goed en snel
uit te harden monomeer, en een ‘fotoninitiator’, die UV-licht opneemt
en het monomeer omzet in een polymeerlaag, die je kunt beschouwen

als een plastic laag. Zo kregen we
een inkt die nog vloeibaar genoeg
is om te spuiten door middel van
de inkjetkoppen, en toch zeer sterk
uitgehard was.’ Toen het concept
van de lagemigratie-inkt klaar was,
trok het bedrijf ermee naar verpakkingsspecialisten. ‘We werkten met
hen de eerste, specifieke toepassingen uit voor de bedrukking van
PET-flessen en botervlootjes. De
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‘Innovatie is
cruciaal voor
duurzame groei
en succes’

botervlootje
Stefaan Vanhooren,
president van
Agfa Graphics
Marc Graindouze,
manager businessontwikkeling
industriële inkjetinkten

© RV

‘Agfa Graphics is wereldwijd een
van de belangrijkste toeleveranciers van de grafische industrie.
Technologie en innovatie zijn cruciaal voor duurzame groei en
voor het succes van onze producten en diensten’, stelt Stefaan
Vanhooren, president van Agfa
Graphics. ‘Samen met een langetermijnbenadering staan ze
garant voor de ontwikkeling van
nieuwe en competitieve oplossingen. Duurzaamheid, veiligheid en gezondheid staan centraal, zowel in de ontwikkeling en
de productie, als tijdens het gebruik bij de klant. Tegelijk maakt
een doordacht patentbeleid een
belangrijk deel uit van onze algemene visie en strategie.’
De bedrijfsleider kijkt ruim naar
innovatie. ‘Innovatie betekent
ook kijken naar wat zich afspeelt

“Het toepassingsgebied van de inkt reikt veel
verder dan de bedrukking van delicate
voedselverpakkingen.”
Stefaan Vanhooren, president van Agfa Graphics

© Dries Luyten

inkt beantwoordt aan marktbehoeften, bevordert de voedselveiligheid
en het is nog een duurzaam product ook.’
Agfa Graphics ging nog een stap
verder. ‘We werken samen met
een systeembouwer, om inkt én
printer te leveren. We zoeken uit
welke printkoppen en druksnelheden ideaal zijn voor specifieke

toepassingen. Die zijn zeer uiteenlopend in drank- en voedselverpakkingen. De eisen voor een botervlootje in een donkere koelkast zijn
heel anders dan die voor een fles
die soms in de zon staat.’
Aan ambitie ontbreekt het niet. ‘Wij
willen voor meerdere types dranken voedingsverpakkingen marktleider worden. Daarna richten we ons

“Tijdens tien jaar onderzoek en ontwikkeling
hebben we hier in Mortsel zowat vijftig voltijdse
equivalenten van medewerkers ingezet.”
Paul Adriaensen, woordvoerder Agfa Graphics

wellicht op de farmasector.’ Met de
nieuwe toepassingen bouwt Agfa
Graphics ook de bescherming van
zijn intellectuele eigendom (IP) uit.
‘Maar de eigenlijke innovatie is niet
het product, wel de oplossing voor
de klant, met de inkt en de printer
als cruciale factoren.’
De Belgische economie vaart er
ook goed bij. ‘Tijdens tien jaar onderzoek en ontwikkeling hebben we
zowat vijftig voltijdse equivalenten
van medewerkers ingezet, hier in
Mortsel. Ook de kwaliteitscontrole
en de inktproductie gebeurt hier. En
sommige grondstoffen vinden we
ook in België’, aldus nog Paul
Adriaensen.

buiten de grenzen van de eigen
branche, onder meer door strategische samenwerkingsverbanden te sluiten met derden. Met
hen ontwikkelen en vermarkten
we nieuwe systemen voor industriële omgevingen. Zo’n ‘open’
innovatie gebruikten we ook voor
onze Low Migration of LMinkjetinkten’, vertelt Stefaan
Vanhooren.

Overal veilig drukken
‘Hoe innovatief dit product wel
is, blijkt uit de uitgesproken interesse van de gevestigde inktleveranciers buiten onze corebusiness. Het toepassingsgebied
van de LM-inkten reikt veel verder dan de bedrukking van delicate voedselverpakkingen.’
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GENOMINEERDE PROVIRON

Vleeskuikens
groeien sneller en gezonder
Kuikens in de vleeskippenkweek hebben vaak verteringsproblemen door het
krachtvoer dat ze krijgen. Tot nu toe kregen kippen vaak antibiotica om de
problemen op te lossen. Proviron ontwikkelde nu een gezonder alternatief voor
kip, boer én consument.

‘D

e darmen van een vleeskuiken moeten snel veel
krachtvoer verwerken,
en dat veroorzaakt vaak beschadigingen. Dat kunnen we nu beperken met Provifeed Optigut. Wij ontwikkelden dit voederingrediënt op
basis van vetzuren die zeer aantrekkelijke eigenschappen en voordelen hebben voor de kippenkweek.
Het additief, waarin de kwalijke geur
van de grondstoffen, waaronder
boterzuur, geneutraliseerd werd
door een chemisch proces, beschikt over tienmaal sterkere antibacteriële eigenschappen dan de
grondstoffen op zich, beschrijft Tina
Rogge, development manager bij
Proviron.

de kuikens aan te pakken. ‘In Europa
wordt 50 tot 70 procent van het preventief antibioticagebruik ingezet
voor het oplossen van darmproblemen. Het preventief gebruik van antibiotica in de veehouderij wordt in
toenemende mate gereglementeerd,
omdat er studies zijn die schrijven
dat het de resistentie van de mens
tegen antibiotica kan verhogen. Ons
ingrediënt vermindert de antibiotica-

Antibioticabuster
Veldproeven bewezen dat kippendarmen gezonder zijn dankzij het ingrediënt. ‘We schakelden veeartsen

“Dit ingrediënt helpt de veehouderij in het
reduceren van antibioticagebruik zonder
verlies van inkomsten. Daardoor alleen al is
het een duurzaam product.”
Tina Rogge, development manager Proviron

in bij de proeven, wat zelden gebeurt. Bleek dat het product niet alleen antibacterieel werkt, het bevordert ook de voedselopname en de
spijsvertering’, gaat Tina Rogge
voort. Vandaag worden antibiotica
gebruikt om het darmprobleem bij

© Thomas De Boever

inname. Daardoor alleen al is het een
duurzaam product’, vindt de development manager.
‘De Belgische bedrijven waarmee we
een langdurig leveringscontract hebben afgesloten, kunnen dankzij
Optigut antibioticavrije kippen leveren aan de grote Belgische retailers.
Het maakt een kippenkwekerij ook
performanter. De kweker verdient in

één productiecyclus de kosten terug,
houdt meer kippengewicht over en
verbruikt minder voeder’, argumenteert Tina Rogge nog.

Boom in de productie
Proviron heeft een patent aangevraagd voor dit ingrediënt voor vleeskuikens. ‘Ondertussen hebben we
ook een aanvraag ingediend voor
varianten die andere diersoorten
moeten beschermen. Maar we hebben ook aspecten van de productie
geheim gehouden, zoals de manier
waarop we het boterzuur gebruiksklaar maken. De ingrediënten zijn wel
gepatenteerd’, schetst CEO Wim
Michiels.
Proviron legt zich toe op nichechemicaliën zoals weekmakers van
kunststoffen, ontijzingsmiddelen voor
de luchtvaart, biodiesel, algenkweek
en voederadditieven. De innovatie
Provifeed Optigut boekte dit jaar al
zijn eerste omzet: 0,75 miljoen euro.
In 2015 loopt dat volgens schattingen op tot 4 miljoen. ‘We tonen eerst
in België aan wat ermee kan, met
veldonderzoek en de eerste verkoop.
Daarna volgt Europa, maar ook de
rest van wereld ligt voor ons open.
Het team voor Provifeed Optigut telt
nu vier medewerkers en de productie
is het werk van tien mensen, maar
die is pas gestart. Er moet een
nieuwe unit komen voor meer dan
veertig medewerkers, een investering van 10 à 20 miljoen euro in België’, rekent Wim Michiels voor. ‘Dit
project is het snelst groeiende, in
onze transitie naar ontwikkelaar van
hernieuwbare grondstoffen.’
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GENOMINEERDE REALCO

Door het pantser van de bacteriën
Een ogenschijnlijk schoon oppervlak kan nog vol
bacteriën zitten, beschermd onder een taaie film
die gewone ontsmettings- en reinigingsmiddelen
niet klein krijgen. Realco ontwikkelde een
bestrijdingsmiddel dat daar wel in slaagt.

© Laurie Diefembacq

O

nzichtbaar voor het blote
oog, kan rond bacteriën
een beschermende matrix
zitten. Dit broeinest van bacteriën,
beschermd door deze organische
matrix is wat men de biofilm noemt.
‘Klassieke reinigings- en ontsmettingsmiddelen raken niet door die
sterke bast. Bacteriële biofilms
kunnen zich dan ontwikkelen en besmettingshaarden creëren. Wij hebben nu een enzymatisch middel dat
de biofilm vloeibaar maakt, zodat
je hem kunt afvoeren. Het middel
is bijzonder sterk, en bovendien

ontwikkelde als eerste reinigingsproducten op basis van enzymen
en is ook wereldleider op dit gebied.
De enzymen reinigen grondig wat
het desinfecteren bevordert. ‘Onze
biofilmbestrijder reinigt echt en richt
zich specifiek op die taaie biofilms.’

zichtbaar’, legt Gordon Blackman
uit. Hij commercialiseert nu, samen
met de detectiekit, twee enzymatische oplossingen: Biorem voor de
voedingsproducenten en de Biofilmsbehandeling Keuken voor
grootkeukens.

Onzichtbare resten

‘Restaurants en producenten van
voedingsmiddelen als kaas of vlees
beseffen nu dat de klassieke zuivering de biofilms onaangeroerd laat.
Wij toonden onze oplossing aan de
internationale agrovoedingssector
en die reageert zeer geïnteresseerd.
Want dit helpt hen om veel hygiënischer te produceren, met alle duurzame en economische voordelen.
Bij de grootste melk- en yoghurtproducent gaan we de fabrieken ‘s
nachts decontamineren. Maar we
kunnen ook de levensduur van voeding verlengen. Zo blijft een potje
garnalen geen week, maar zeker
tien dagen vers en verkoopbaar.
Anderzijds maakt het gebruik van
de enzymen een doeltreffende en
gecontroleerde desinfectie mogelijk.

Maar hoe breng je het product aan
de man? Want voedingsbedrijven
en restaurants zien na een
klassieke ontsmettingsbeurt een
schoon oppervlak. Realco helpt om

“We kunnen de levensduur van voeding verlengen.
Zo blijft een potje garnalen geen week, maar zeker
tien dagen vers en verkoopbaar.”
Gordon Blackman, afgevaardigd bestuurder Realco

onschadelijk voor het milieu’,
beschrijft Gordon Blackman, afgevaardigd bestuurder van Realco.
Het bedrijf uit Louvain-la-Neuve

een hoger niveau van hygiëne te
bereiken. ‘Dus ontwikkelden we
ook een biofilmdetectiekit. De
blauwe vloeistof maakt de biofilms

15 jaar onderzoek
De biofilmbestrijder werd van 2004
tot 2008 ontwikkeld, de detectiekit
daarna tot 2011. ‘We hebben vijftien
jaar lang alle marges compleet in
onderzoek en ontwikkeling gestoken. Onderweg vroegen we een
octrooi aan, maar het duurt ook
lang om dat te krijgen. De definitieve toekenning komt er binnenkort
aan, wellicht ook voor de kit.
Ondertussen zit de commercialisering in de lift. Er bestaat gewoon
niets gelijkaardigs, waar ook ter wereld.’
Realco staat dan ook voor een fikse
uitbreiding. Het bedrijf, dat voornamelijk nog een familiezaak is, telt
iets meer dan 40 medewerkers en
boekt een omzet van 8 miljoen
euro, die tot nu jaarlijks met 10 à
15 procent groeit. ‘De groei moet
gezond blijven en de winst investeren we altijd weer in ontwikkeling.
Maar nu staan we wel op een
trampoline’, beseft Gordon Blackman.
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GENOMINEERDE TAMINCO

Hier is de groene
generatie
Solventen zijn niet altijd even vriendelijk voor milieu of
gezondheid. Maar het Gentse Taminco ontwikkelde
een groen alternatief. En tekent met die innovatie de
start van een nieuwe generatie.

‘I

ndustriële solventen worden
gebruikt voor de productie van
honderden producten. Maar
tot nog toe waren die niet altijd even
milieuvriendelijk en veilig voor de
gezondheid. Wij gingen op zoek
naar een groener alternatief en na
veel research hebben we nu een
eerste solvent van een nieuwe generatie klaar: TamiSolve® NxG, kort
voor ‘next generation’. Het solvent
kan zijn minder schone voorgangers nu al vervangen bij de

enorm veel perspectieven’, weet
Bart Vandeputte. ‘Potentiële klanten
reageren vaak dat dit precies is wat
ze zochten.’
Het nieuwe solvent is afbreekbaar in
het milieu, stapelt zich niet op in organismes en heeft geen impact op
waterleven. Het is bijzonder veilig,
want moeilijk ontvlambaar, en is
bruikbaar bij zeer diverse temperaturen. Een batterij testen wees uit dat
het product een lage impact heeft

“Het nieuwe solvent opent enorm veel
perspectieven. Potentiële klanten reageren
vaak dat dit precies is wat ze zochten.”
Bart Vandeputte, specialist nieuwe businessontwikkeling Taminco

aanmaak van antikleeflagen, bij de
synthese van medicijnen, in gewasbeschermingsproducten voor de
landbouw, in verven, printplaten en
elektromotoren’, vertelt Bart Vandeputte, specialist nieuwe businessontwikkeling bij Taminco trots.
‘Deze innovatie is een mijlpaal in
de solventenwereld.’

Perspectieven
Taminco is kort ‘The Amine Company’. De chemische familie van de
amines kent honderden applicaties:
bouwstenen in gewasbescherming,
veevoederadditieven, waterbehandeling, olie- en gaszuivering, farmaceutische ingrediënten, additieven
voor verven en inkten en dus ook
solventen. ‘Het nieuwe solvent opent

op makers, gebruikers of consumenten. Het solvent is grondig en lang
getest om het te kunnen registreren
onder de strenge REACH-normen,
beschrijft de businessontwikkelaar.
© Thomas De Boever

Patenten en jobs
Inmiddels loopt de patentaanvraag,
ook in de Verenigde Staten, waar Taminco gesprekken voert met het Environmental Protection Agency. De
goedkeuring kan elk moment volgen. ‘De bescherming voor twintig
jaar is belangrijk. We dienden de patentaanvraag al in 2011 in, dus houden we sowieso minder beschermde
jaren over. Overigens vragen we nog
extra bescherming aan, omdat uit
tests nu blijkt dat je van dit solvent
slechts een derde van de vroegere

hoeveelheid nodig hebt om bepaalde coatings perfect egaal te maken. We ontdekken zulke praktische
voordelen dankzij samenwerkingen
met partners, dat zijn onze klanten
en onderzoekscentra.’

heid in lab en engineering en ook
de productie van TamiSolve® NxG
betekent extra jobs. ‘Groei zal ook
elders in de wereld voor jobs zorgen,
want onze bouwstenen voor het solvent zijn moeilijk te transporteren.’

De groei-effecten van het nieuwe
solvent zijn al voelbaar. Taminco,
wereldwijd goed voor acht productiesites, zowat duizend medewerkers
en 1 miljard euro omzet, verankerde
door de ontwikkeling werkgelegen-

Zonder innovatie verlies je markten
en dus jobs, beseft Bart Vandeputte.
‘Maar deze ontwikkeling leverde ons
kennis op, waarop we voortbouwen
bij de exploratie van andere molecules voor nieuwe innovaties.’
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GENOMINEERDE EUROGENTEC

Betere en goedkopere vaccins
Bij de aanmaak van bepaalde vaccins moet DNA grondig worden gezuiverd.
Eurogentec bedacht een technologie waarmee dat beter en op veel grotere
schaal kan. Het resultaat? Een kostendrukkende en kwalitatieve bouwsteen,
waarvoor de farma-industrie nu helemaal valt.

‘W

ij bedachten een
unieke methode om op
veel grotere schaal
DNA-plasmide te produceren, een
bouwsteen voor bepaalde vaccins.
Vroeger leverde één productiepartij
hooguit 30 gram materiaal op. We
hebben al een wereldrecord gevestigd met 150 gram in één run. We
kunnen dit nog opschalen tot 1 kilo
per keer. Dat is genoeg vaccin voor
zowat een half miljoen dosissen’,
vertelt Ingrid Dheur, directeur
Biologics bij Eurogentec. ‘Dat is
uniek en we zijn daarin dan ook wereldleider. Dankzij onze productiemethode volstaat één bewerkingsstap om het DNA te zuiveren.
Gevolg? Minder grondstof, minder
afval en minder gecontamineerde
effluenten.’

verschillende toepassingen. De projecten met DNA-plasmide komen
dus goed op gang. Vorig jaar bezorgde deze productlijn ons 11 procent van de omzet van de Biologics
divisie, dit jaar al 25 procent en het
klimt zeker nog tot 50 procent. Wij
werken al voor het merendeel van
de top tien in de farmawereld. Sommige klanten zijn speciaal voor deze
technologie bij ons klant geworden.’

Investeringen
en meer jobs

maximaal’, schetst Ingrid Dheur. ‘Een
eerste octrooi hebben we in de Verenigde Staten aangevraagd, nu
doen we dat ook in Europa, China
en India. Daarnaast sluiten we vertrouwelijkheidsakkoorden met klanten. De technologie blijft hier in huis.
Alleen onder strikte voorwaarden
krijgt een klant inkijk. We gebruiken
in de VS bij de Food & Drug Administration een ‘drug master file’ of DMF.
De FDA krijgt wel alle technologische
details, maar ze worden niet allemaal
bekendgemaakt in het octrooi.’

‘We beschermen de intellectuele
eigendom van deze technologie

Eurogentec biedt wereldwijd werk
aan 320 mensen, van wie 230 in

“Als de productie nog veel groter wordt,
kunnen er in de afdeling tot 80 jobs bij komen.”

HIV en kanker
Lieven Janssens, chief business officer Eurogentec
‘Je krijgt een hogere productiviteit,
terwijl de kwaliteit superieur blijft’, vult
Lieven Janssens aan, chief business
officer bij Eurogentec. ‘Het product
moet zeer zuiver zijn om zuivere vaccins te kunnen fabriceren. Het gaat
bijvoorbeeld om vaccins tegen griep
of HIV, en voor gentherapie in de
kankerbestrijding. Dankzij het eenvoudigere productieproces wordt het
gunstige effect per gram ook groter.
Niet alleen kunnen vaccinproducenten nu goedkoper produceren, de
prijs per vaccin kan ook voor de patiënten zakken.’
Eurogentec was in 2009 klaar met
de ontwikkeling van de technologie.
Sindsdien gaat het snel. ‘We hadden
toen één project, nu lopen er al acht.
Maar er zitten er nog veel meer in de
pijplijn. Vorig jaar werden wereldwijd
300 klinische tests uitgevoerd, dit
jaar zijn dat er al 400, veelal voor

België, en draait een omzet van 48
miljoen euro. In zijn drie afdelingen
produceert het reagentia voor genoom- en proteoomonderzoek, levert het producten en diensten voor
de moleculaire diagnostische industrie, en is het CMO of ‘contract manufacturing organization’ voor de biofarmaceutica.
De impact van de DNA-plasmidetechnologie op het bedrijf is nu al
enorm. ‘We hebben 5 miljoen euro
geïnvesteerd in het lab, maar moeten
de productie nog fors uitbreiden met
een investering van 50 miljoen euro.
Inmiddels biedt de technologie al
werk aan 10 bijkomende medewerkers, tegen 2016 aan 27. Wordt de
productie nog veel groter, dan kunnen er in de afdeling tot 80 jobs bij
komen’, voorspelt Lieven Janssens.
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GENOMINEERDE AIROPACK

Groene spuitbus ‘H
verovert
de wereld
Als het aan Airopack ligt, is de metalen spuitbus met
gas verleden tijd. Want hun nieuwe spuitbus werkt
zonder gas en is gemaakt van recyclebaar en
doorzichtig plastic. En de markt? Die reageert gretig
op de groene en praktische voordelen.

et unieke aan onze dispensers? Een innovatief
luchtdruksysteem vervangt de aerosol met gas. Dat
maakt ze bijzonder milieu- en gebruiksvriendelijk. Daarnaast is een
Airopack-spuitbus grotendeels gemaakt van PET, doorzichtig plastic
dat ook recyclebaar is’, schetst
Erwin Boes van Airopack. Deze innovatie is het werk van de Airopack
Technology Group samen met het
Belgische Resilux, specialist in PETverpakkingen. Zij richtten samen in
België de joint-venture Airopack NV
op, naar de naam van de drukverpakking die ze samen hebben ontwikkeld.

‘Om de gasdruk van de aerosol te
vervangen door luchtdruk moesten
we een compleet nieuw druk-reguleer systeem ontwikkelen: het ‘pressure control device’ of PCD, dat wereldwijd gepatenteerd is. Dankzij
dat systeem is er altijd voldoende
druk om ook de laatste resten product te dispenseren onder een constante druk’, beschrijft Erwin Boes.
‘Een kleine container krijgt acht bar
luchtdruk mee. Het PCD-controlesysteem regelt de dispenser druk
naargelang het niveau van het product in de dispenser. Het werkt bij

We zullen in het recyclen nog verder gaan, met een doelstelling tot
zeker 90 procent van het gebruikte
materiaal’, weet Erwin Boes.
De toepassingen? Denk aan houders van scheerschuim, tandpasta,
haar- en huidverzorging en vele andere cosmeticaproducten maar ook
toepassingen in andere productcategorieën liggen binnen de directe mogelijkheden. De productie
draait al op volle toeren. De assemblage van het systeem gebeurt in
Zwitserland en het vullen van de
bussen in Heist-op-den-Berg in België. ‘Wij hebben een complete full
service strategie voor onze klanten
uitgebouwd’, aldus Erwin Boes.
‘Airopack biedt zijn industriële klanten de dispenser aan, in heel wat
maten en groottes. Maar ook het
ontwikkelen van de formulering, het
produceren van de bulk, afvullen,
etiketteren en verpakken maakt vast
deel uit van de Airopack markt strategie.’

Wereldmarkt wenkt
Klanten zijn nu al onder meer de
Amerikaanse bedrijven Method,
Procter & Gamble en Elizabeth
Arden. De innovatieve spuitbussen

“Wij hebben een complete full service strategie
voor onze klanten uitgebouwd.”
Erwin Boes, commercial technology director

zeer uiteenlopende viscositeit, van
een vloeistof tot een bijna vaste gel.’

Transparant
en recyclebaar

© RV

De uitvoering van de dispenser in
PET bevat ook andere innovaties.
Het plastic maakte het mogelijk om
de spuitbus transparant te maken.
‘De verbruiker ziet altijd hoeveel
product er nog in zit, wat niet kan
bij metalen bussen. De productie
in PET vraagt ook veel minder energie dan die van een metalen uitvoering. Bovendien wordt de dispenser
na gebruik grotendeels gerecycled.

veroveren wereldwijd markten. ‘In
de Belgische afvuleenheid bieden
de bestellingen werk aan 50 mensen. Door de enorme vraag wordt
de productiecapaciteit van 50 miljoen dispensers per jaar over een
jaar opgevoerd tot 100 miljoen
stuks en over 2 jaar naar 150 miljoen stuks. Deze opschaling heeft
betrekking op de fabrieken in Nederland, België en Zwitserland. Later wordt de productie geglobaliseerd. De aerosolmarkt is vandaag
goed voor ongeveer 16 miljard dispensers. Onze doelstelling is 5% tot
10% van de markt te bedienen in
de komende jaren.’
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GENOMINEERDE RECTICEL

De heropleving
van een businessafdeling
De auto-industrie
reageert bijzonder
enthousiast op het
veel lichtere dashboard
van Recticel. Dat
enthousiasme zorgt
meteen voor een fikse
heropleving van
Recticels autoafdeling.

© Dieter Telemans

“Strategisch geeft dit ons een voorsprong.
In de concurrentiestrijd tussen diverse
materialen moet je sneller gaan dan
de anderen.”
Olivier Chapelle, afgevaardigd bestuurder Recticel

D

e productie van autodashboards uit polyurethaan is al twintig jaar een
specialiteit van Recticel. ‘We hebben naam gemaakt met degelijke
en kleurvaste huiden. Mettertijd
werden ze flexibeler. Nu hebben we
een huid in twee lagen ontwikkeld,
die nog flexibeler en maar liefst
25 à 30 procent lichter is’, schetst
Bart Wallaeys, R&D-manager voor
Recticel Group. ‘Wij bedenken en
maken oplossingen, voornamelijk
op basis van polyurethaan, in drie
domeinen: isolatiemateriaal, beddengoed en autotoepassingen,
zoals schuim voor autozetels en
huiden voor dashboard’, vertelt
afgevaardigd bestuurder Olivier
Chapelle, die een groep leidt
met een honderdtal vestigingen,
7.800 medewerkers wereldwijd en
een stabiele omzet van 1,3 miljard
euro.

‘Onze dashboardhuid is veel lichter,
en dat vinden autoconstructeurs bijzonder aantrekkelijk. Dit is het lichtste
materiaal per vierkante meter in zijn
soort. Dat maakt het ook duurzamer,
want het vraagt minder grondstoffen
voor onze productie. De autoconstructeurs en de consumenten zien
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verminderen’, schetst Bart Wallaeys. De bestellingen stromen dan
ook binnen. ‘Sinds begin dit jaar
plaatsen we ze in de Porsche Macan,
en nu volgt de Volkswagen Passat.
Er start een hele reeks productiecontracten in 2015 en 2016. Vanaf 2016
groeit deze divisie jaarlijks zeker met
15 procent, alleen hierdoor.’

België centraal
De doorbraak met dit product betekent veel voor de productieafdeling
in Wetteren. ‘We ontwikkelden hier

de compounds voor de huid en blijven die hier produceren’, aldus nog
de R&D-manager. ‘We centraliseren
de productie bewust, omdat het de
productbescherming vergemakkelijkt. Zelfs intern gebruiken we codenamen. De compounds worden
verstuurd naar diverse Recticel vestigingen oa in Duitsland, Tsjechië,
China en de Verenigde Staten waar
de dashboardhuiden voor specifieke
automodellen gemaakt worden.
Recticel schenkt altijd veel aandacht
aan patentbescherming. ‘We beschikten al over 20 patenten voor
technologie en chemie. Daar komen
er vijf nieuwe bij. De complexiteit van
de technologie vormt op zich ook
een belangrijke vorm van bescherming. Een nieuwkomer zou jaren
nodig hebben om die onder
controle te krijgen. De ontwikkeling
was ook zeer intensief. Zowat 15

medewerkers hebben er vier jaar aan
gesleuteld, inclusief een proefproductie, waarin we ook de knowhow
verwierven om de ombouw van de
productie onder de knie te krijgen.’

Ommekeer
in de business
Olivier Chapelle benadrukt dat deze
innovatie een ommekeer voor zijn
groep betekent. ‘We hebben dankzij
onderzoek, ontwikkeling en engineering deze divisie de richting van
nieuwe business ingestuurd. De autoafdeling kromp de laatste zeven
jaar, maar staat nu voor een grote
heropleving dankzij de dashboards.
Dit is ook een differentiatie met toegevoegde waarde voor de samenleving. Strategisch geeft dit ons een
voorsprong. In de concurrentiestrijd
tussen diverse materialen moet je
sneller gaan dan de anderen.’
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BESCHERMING INTELLECTUELE EIGENDOM

OCTROOICEL ESSENSCIA

Bescherm uw intellectuele
eigendom
Innovaties zijn het resultaat van jaren onderzoek en ontwikkeling, en dus van heel
wat investeringen en risico’s. Wanneer een bedrijf dan eindelijk met een bruikbare
innovatie naar buiten komt, wil het die niet aan een buitenstaander verliezen.
Daarom hamert de octrooicel van essenscia op de bescherming van de
intellectuele eigendom.

D

e octrooicel startte in 2011
met de steun van de FOD
Economie. Ze had twee zeer
duidelijke doelstellingen. Ondernemingen informeren over het belang
van de intellectuele eigendomsrechten van hun innovaties, en zorgen
dat ze die bescherming al tijdens het
innovatieproces optimaal benutten.
Daarnaast wou de cel bedrijven ook
zo ver krijgen dat ze hun innovatie
ook echt beveiligen met octrooien
en op andere manieren.

impulsen in hun sector geven. Het
werk van de cel bestaat ook uit heel
concreet advies over de manier
waarop een bedrijf het best octrooien
en andere beschermingsvormen inzet. Met behulp van gratis onlineconsultaties krijgen ze de nodige knowhow om octrooien ook in te zetten
bij derdepartijovereenkomsten.

De octrooicel is uitgegroeid tot een
permanent en zeer betrouwbaar contactpunt voor alle ondernemingen uit
de sectoren die essenscia vertegenwoordigt. Zij kunnen er terecht met
al hun vragen over intellectuele eigendom en alles wat daarmee verband houdt. Vooral kmo’s die actief
zijn in chemie, kunststoffen en life
sciences zitten met vragen.
De octrooicel van essenscia zorgt
voor zowel individuele als collectieve
begeleiding. Individueel verleent ze
advies op maat van een onderneming. De collectieve begeleiding bestaat uit de verspreiding van informatie over octrooien via allerlei
kanalen. Zo maakt de cel bedrijven
ook bewuster van de risico’s wanneer ze niet of te weinig beschermd
de wereld intrekken met een knappe
ontdekking.
De octrooicel werkt nauw samen met
technologische partners. En dat levert bedrijven nuttige informatie op
over innovatietrends die positieve

Betere bewustwording
De FOD Economie apprecieert de
samenwerking met essenscia voor
de octrooicel, omdat zij de cel cruciaal vindt om kmo’s steun te geven.
Bedrijven moeten zo vroeg mogelijk
op hun innovatiepad beseffen dat
ze een beleid voor intellectuele ei-

gendom of IP hard nodig hebben,
om hun investeringen niet verloren
te zien gaan.
Eind 2012 kwamen de Europese lidstaten na 40 jaar onderhandelen
eindelijk tot een akkoord over een
unitair octrooi. Het wordt wellicht
pas vanaf 2016 beschikbaar. Dankzij
het unitaire octrooi zou het volstaan
dat één land een octrooititel toekent,
en die wordt dan meteen in de 25
aangesloten EU-lidstaten aanvaard.
Deze regeling maakt een octrooi
verwerven heel wat sneller en eenvoudiger. In het akkoord staat ook
de oprichting van een eengemaakt
Europees Octrooigerecht waardoor
het mogelijk wordt met één procedure, voor één enkele rechtbank,
het octrooi af te dwingen of nietig
te laten verklaren. essenscia is vragende partij voor de oprichting van
een Belgische afdeling van het Europees Octrooigerecht.
Die zou helpen om onderzoek en
ontwikkeling uit onze industrie hier
te verankeren. De lokale toegang
tot een gedegen en gespecialiseerde rechtbank is daarvoor cruciaal. Gelukkig heeft de Belgische
overheid het octrooigebruik al op
meerdere manieren aangemoedigd,
vooral via de fiscaal gunstige octrooiaftrek. Maar zij zou nu ook de
eerste stappen kunnen zetten in de
voorbereiding naar een lokaal octrooigerecht, zoals in enkele landen
al gebeurt.
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Innovator voor het zonnevliegtuig
Bernard Piccard vloog als eerste in een luchtballon
de wereld rond in één vlucht. In 2015 wil de Zwitser
met een vliegtuig op zonne-energie dezelfde
wereldreis maken zonder een druppel fossiele
brandstof te gebruiken. Solvay is de eerste hoofdpartner van het project en ontwikkelde gloednieuwe
materialen die het vliegtuig licht en sterk maken.
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I

n 2004 werd Solvay de eerste
hoofdpartner die zich aansloot bij
Solar Impulse, het project van Bernard Piccard en André Borschberg.
Die willen in één vlucht de aarde
rondvliegen in een vliegtuig op
zonne-energie. ‘Dankzij ons kwam
het project van de grond’, zegt
Claude Michel, hoofd van het Solvay
Solar Impulse Partnership trots. Het
bedrijf had een historische band met
de fysicus Auguste Piccard, grootvader van Bernard. Solvay viel ook
onmiddellijk voor de pioniersgeest
van het project en voor de aandacht
die naar alternatieve energie ging.
Solvay had ook een cruciale praktische reden. ‘Wij zijn chemici en zagen meteen dat het project veel zeer
geavanceerde materialen nodig zou
hebben.’

‘Om de zonne-energie op te vangen,
ontwikkelden we een zeer dunne
polymeerfilm die de fotovoltaïsche
cellen op de vleugels beschermt. De
vleugels vervormen tijdens de vlucht,

maar ons materiaal sandwicht de
stijve en broze cellen om ze te beschermen, ze een minimum aan soepelheid te geven en ze een maximum aan zonne-energie te laten
opvangen. Voor de energieopslag –
een belangrijk probleem tijdens de
vlucht, zowel overdag als ’s nachts gaven we de lithiumbatterij polymere
onderdelen voor de elektroden en
de elektrolyten die de energetische
dichtheid met de helft opdrijven. Zo
kan de batterij veel meer elektrisch
gewicht opslaan en is ze ook veel
lichter.’

Lichte structuur
Het vliegtuig lichter maken is een
hoofdbekommernis, bijna een
obsessie. ‘We verkregen een ultralichte structuur dankzij een speciale
polyamide, die, als ze uitgevoerd
worden in een complexe structuur
zoals honingraten of carbonvezel,
een uitstekende mechanische weerstand bieden. Daarnaast hebben
we een reeks gewone metalen
onderdelen vervangen door plastics
met een zeer hoge mechanische

performantie. Zij zijn twee- tot vijfmaal
lichter’, schetst Claude Michel. ‘De
cockpit en bepaalde elementen
zoals de batterijen, krijgen een thermische isolatie van een nieuw soort
polyurethaanschuim: zeer isolerend,
sterk en natuurlijk licht.’
Solvay werkte ook aan de smering.
“Wij hebben schuimrubberen materialen ontwikkeld die hun eigenschappen bewaren ondanks een
temperatuurschommeling van +60
tot -50°C. Voor sommige onderdelen van het tweede vliegtuig, dat in
maart 2015 een reis rond de wereld
zal trachten te maken, werd een beroep gedaan op de 3D-technologie
van rapid prototyping, zoals SLS
(Selective Laser Sintering), die het
mogelijk maakt om snel over te
gaan van de theorie naar de praktijk.
Ten slotte hebben we specifieke berekeningsmethodes gebruikt, en dat
zowel om de structuur van het vliegtuig te ontwerpen, bijvoorbeeld voor
de zonnepanelen, als om een simulatie te maken van het gedrag van
de materialen, zoals de montagelijm.”

“Wij zijn chemici en zagen meteen dat het project
veel zeer geavanceerde materialen zou nodig
hebben.”
Claude Michel, Solvay Solar Impulse Partnership

Toepassingen
In totaal stond Solvay in voor 6.000
stukken, 25 innovatieve toepassingen en 13 producten. Erkende Solvay-stukken gaan mee aan boord.
‘Het project gaf een boost aan ontwikkelingen die al binnen de groep
aan de gang waren. De behoeften
van het project liepen parallel met
onze ontwikkelingen, die we hier
meteen in de praktijk kunnen uitwerken. Zo versnelde het meerdere processen’, constateert de projectleider
bij Solvay.
De economische impact van tien
jaar samenwerking kan Claude Michel moeilijk inschatten. ‘Maar nu
heeft dit project onze innovaties
rond de materialen gestimuleerd
om hun oplossingen in de luchtvaart en de automobielsector te gebruiken: om daar het gewicht, het
verbruik en dus ook de CO2-uitstoot te verlagen. Dit is ook het geval in andere sectoren zoals voor
de batterijen van onze mobiele telefoons en andere draagbare apparaten. Deze bijdragen zijn ook positief voor het imago van de chemie,
een ondergewaardeerde sector
waarvan de rol vaak verkeerd begrepen is. Met dit project tonen we
onze bijdrage tot de technologische
innovatie van vandaag en morgen,
die ten dienste staat van de mens
en de planeet.’

